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الصف السادس االبتدائي - الفصل الدراسي األول 

ميذ
لتل

ح ا
سال

2

)ربع – خمس – سدس – نصف(   1 وزن الجسم على سطح القمر يساوي ........................ وزنه على سطح األرض. 

)الخشب – الحديد – الزئبق – النحاس(  2 يعتبر كلٌّ مما يلي من المواد جيدة التوصيل للحرارة ما عدا  ........................  

3 يُستخدم ........................ لتعيين كتلة الخضراوات والفواكه.  

)الميزان الزنبركي – الميزان ذو الكفتين – الترمومتر – المخبار المدرج(   

)البالستيك – األلومنيوم – الزئبق – الصوف(   4 يُستخدم ........................  في صناعة أواني الطهي. 

1 كتلته على سطح األرض  

.....................................................................................................................................................................................

2 وزنه على سطح القمر

.....................................................................................................................................................................................

تُصنع مقابض أواني الطهي من الخشب أو البالستيك. 
.....................................................................................................................................................................................

اختر اإلجابة الصحيحة مما بين األقواس: السؤال األول )أ ( 

)ب ( جسم وزنه على سطح األرض 100 نيوتن. احسب: 

)ب ( بَم تفسر؟  

1االختبار   

  )       ( 1 يُستخدم الترمومتر في قياس درجة الحرارة. 

)       ( 2 الهواء من المواد رديئة التوصيل للحرارة. 

)       ( 3 يقل وزن الجسم كلما زادت كتلته. 

)       ( 4 الجرام هو وحدة قياس الكتل الصغيرة. 

( أمام العبارات التالية: السؤال الثاني ( أو عالمة ) ضع عالمة )

١٠



نماذج اختبارات العلوم 
3

ميذ
لتل

ح ا
.....................................................................................................................................................................................سال

.....................................................................................................................................................................................

1 المواد ........................ ال تسمح بسريان الحرارة خاللها.

2 تتوقف ........................ على مقدار ما يحتويه الجسم من مادة.

3 يُستخدم ........................ لتعيين وزن األجسام. 

4 تنتقل ........................ من الجسم الساخن إلى الجسم البارد عند تالمسهما.

)أ( أكمل العبارات اآلتية: السؤال الثالث

2االختبار   

  )       ( 1 تختلف كتلة الجسم من مكان إلى آخر. 

)       ( 2 الخشب من المواد جيدة التوصيل للحرارة. 

)       ( 3 تُستخدم الحرارة في تحضير األغذية وصناعة الزجاج والورق. 

)       ( 4 وزن شخص في منطاد مرتفع أكبر من وزنه على سطح األرض. 

( أمام العبارات التالية: السؤال الثاني ( أو عالمة ) ضع عالمة )

ا. احسب وزنه على سطح األرض.
ً

)ب ( جسم كتلته 80 كيلوجرام

)ب ( اذكر وظيفة كلٍّ من: 

1 الترمومتر 

.....................................................................................................................................................................................

2 الميزان ذو الكفتين الحساس

.....................................................................................................................................................................................

١٠



الصف السادس االبتدائي - الفصل الدراسي األول 

ميذ
لتل

ح ا
سال

4

3االختبار   

  )...............................................( 1 مؤشر يُساعدنا على التعبير عن مدى سخونة أو برودة أي جسم. 

)...............................................( 2 قوة جذب األرض للجسم. 

)...............................................( 3 جهاز يُستخدم لقياس درجة الحرارة. 

)...............................................( 4 وحدة قياس الكتلة وتكافئ كتلة لتًرا من الماء المقطر. 

1 وزنه على سطح األرض  

.....................................................................................................................................................................................

2 وزنه على سطح القمر

.....................................................................................................................................................................................

يُستخدم األلومنيوم والصلب المقاوم للصدأ في صناعة أواني الطهي. 

.....................................................................................................................................................................................

اكتب المصطلح العلمي: السؤال األول )أ ( 

)ب ( جسم كتلته 60 كيلوجراًما. احسب:  

)ب ( علل لما يأتي:  

  )       ( 1 يقل وزن الجسم كلما ابتعدنا عن مركز كوكب األرض. 

)       ( 2 يتغير حجم السائل داخل الترمومتر بتغير درجة الحرارة. 

)       ( ل الحرارة أسرع من النحاس.  3 األلومنيوم يوصِّ

)       ( 4 جسم كتلته 60 كيلوجراًما على سطح األرض تكون كتلته 10 كيلوجرامات على سطح القمر. 

( أمام العبارات التالية: السؤال الثاني ( أو عالمة ) ضع عالمة )

١٠



الصف السادس االبتدائي - الفصل الدراسي األول 
2

ميذ
لتل

ح ا
سال

1 إجابة االختبار

3 إجابة االختبار

4 األلومنيوم   3 الميزان ذو الكفتين  2 الخشب  1 سدس  أ 

 = 10 كجم
100

10
  = 

الوزن

10
1 كتلة  الجسم على سطح األرض=  ب 

 = 16.6 نيوتن 
100

6
 = 

الوزن على سطح األرض

6
2 وزن الجسم على سطح القمر = 

4 الكيلوجرام    3 الترمومتر  2 الوزن  1 درجة الحرارة  أ 

1 الوزن على سطح األرض = الكتلة بالكيلوجرام × 10 = 60 × 10 =  600 نيوتن ب 

 = 100 نيوتن 
600

6
 =  

الوزن على سطح األرض

6
2 الوزن على سطح القمر = 

   4   3      2   1 أ 

ب ألنها مواد رديئة التوصيل للحرارة.

   4   3      2   1 أ 

ب ألنها مواد جيدة التوصيل للحرارة.  

السؤال األول

السؤال األول

السؤال الثاني

السؤال الثاني

2 إجابة االختبار

4 الحرارة   3 الميزان الزنبركي                   2 الكتلة  1 رديئة التوصيل للحرارة  أ 

ب الوزن على سطح األرض = الكتلة بالكيلوجرام  × 10 = 80 × 10 = 800 نيوتن 

 4     3   2    1 أ 

2 قياس كتل األجسام الصغيرة 1 قياس درجة الحرارة  ب 

السؤال األول

السؤال الثاني
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�	���!	�� ��א��אد��������"#�� �١  

@pb�jíŠ‡myìÛa��Ûëþa@ñ‡���ó 

@Þëþa@‘Š‡�Ûa@pb�jíŠ‡m@Iæ‹ìÛaë@òÜnØÛaH@ @

‘Q@Z@òßýÇ@Éš)✔(@@ëc)×(@òîÛbnÛa@paŠbjÈÛa@âbßcZ@ @


 وا��زن - ١��  )     (            .����� ا���ف ��� ����م ا�
  )       (          .ت��� )�'
 ��� آ��
 ا�&%$ و#"آ�  - ٢
  )       (            .�"ام ١٠٠ا�����"ام �%,وى  - ٣
  )       (      .ت�%,وى آ�8 ا�6%,م )�7 س12 ا6رض وس12 ا�0/" - ٤

 ا��ا#�ة - ٥�  )        (      .�� أ<�اع ا�/�از�� ��>ان ذو آ���� وذو ا�
����"ام  - ٦�,� 
��  )      (           ١٠ ×ا��زن �,���Bت� = ا�
  )        (       .�>داد وزن ا�&%$ )�7 س12 ا6رض �>�,دة آ���  - ٧
  )     (      .س�س وز<  )�7 س12 ا�0/"= وزن ا�&%$ )�7 س12 ا6رض  - ٨
٩ - Iآ�  )      (             .� ��KL" ا��زن ���KL" ت�J" ا�

‘RZ@òîÛbnÛa@paŠbjÈÛa@Ý��à×cZ@ @


 ��#�ة  - ١��  ...................و ................... ت0,س ا�

 ��0ار  - ٢��  ................. ت��J�� "�J" �................ ا�

................ و .................. �%��Mم  - ٣��  .7N '�,س ا�

 ا�/�>ان  - ٤�OهQت ا���JS/ا� TU,� م�MB%�....................  
  .ه7 ��0ار �, �V���  ا�&%$ �� �,دة..................  - ٥
  ...................�0,س ا��زن ��#�ة  - ٦
  ..........................و ............................ و .................. ���'W وزن ا�&%$ )�7  - ٧
  .�"ام.................... ا���Bت� �%,وى وزن �%$ آ���   - ٨
  ...................'�ة �Qب ا6رض ��&%$ ت%/7  - ٩

  .........................�0,س وزن ا�&%$ �,س��Mام  -١٠

 ت0,س -١١��  ...................... �,س��Mام ا��زن �0,س ��B/, ..................... �,س��Mام ا�

‘S@Z@k�n×a@|Ü�Đ—¾a@ó�àÜÈÛa@Þa‡Ûa@ó�ÜÇ@paŠb�jÈÛa@ò�îÛbnÛaZ 
١ - 
�OهQت ا���JS/ا� 

 ����0" آ��Oس,B/ا��#�ة ا�.        (                                )  
  (                                )            .�,�V���  ا�&%$ �� �,دة��0ار  - ٢
,ZN آ��
 ��" �� ا�/,ء - ٣� ,�.              (                                )  

 ا�6"ى ��/�>ان )�B ت��0" آ��
 آ/�
 �� ا���اآ  - ٤�  (                                )  .�, ��]7N T ا�
  (                                )    .�"ام ١٠٠وت,ZN تO�"0ً, وزن �%$ آ���   و#�ة '�,س ا��زن - ٥
  (                                )              .أداة ت%��Mم ��0,س ا��زن - ٦
  (                                )              .'�ة �Qب ا6رض ��&%$ - ٧
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�	���!	�� ��א��אد��������"#�� �٢  


 و�,ZN آ��
 �OS^ ا��رق - ٨��  (                                )       .تO�"0ً, �� و#�ات '�,س ا�
٩ - 7N ,ً/Uدا "K_إت&,` �"آ> ا6رض '�ة ت.          (                                )  

‘T@ZóÜí@b¾@ÝÜÇZ@ @

١ - "�b I7 س12 ا6رض وس12 أى آ�آ�ا�&%$ ) 
  .ت�%,وى آ��
  
٢ - 
0�V� ة"U,c 880 وزن ا�&%$ دا��.  
  
  ." )� �,ذ��
 ا6رضت80 �,ذ��
 ا�0/ - ٣
  
  .ت��� )�'
 ��� آ��
 ا�&%$ ووز<  - ٤

@ @

‘UZ@énÜn×@á�uV@k�ya@�Šþa@|Đ�@óÜÇ@áv×Z@ @

           .آ��
 ا�&%$ )�7 س12 ا�0/" - ١
  .وزن ا�&%$ )�7 س12 ا6رض - ٢
@.وزن ا�&%$ )�7 س12 ا�0/" - ٣ @

‘VZ¶bnÛa@Þë‡§a@Ýà×cZ@ @

òãŠbÔ¾a@éuë@ @òÜnØÛa@ @æŒìÛa@ @

Ñí‹ÈnÛa@ @@ @@ @

Ûa@ñ‡yë‘bîÔ@ @@ @@ @

‘bîÔÛa@ña†c@ @@ @@ @

�qdnÛa@êb¤g@ @@ @@ @

æbØ¾a@�Ìm@�qdm@ @@ @@ @

‘WZ@@á�§a@òÜn×@oãb×@aˆg@]SP@k�ya@�Šþa@|Đ�@óÜÇ@áv×Z@ @

           .آ��
 ا�&%$ )�7 س12 ا�0/" - ١
  .وز<  )�7 س12 ا6رض - ٢
  .وز<  )�7 س12 ا�0/" - ٣

  

  

  

 

	��ــ���	���ـــــــ	�����ق�����

�قـــــــــــوא��� �

�ـ���	�ـ���ــ	�����  

E-mail: 

mrmohamedatef@yahoo.com 

mobile: 0184598687 
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�	���!	�� ��א��אد��������"#�� �٣  

@pb�jíŠ‡myìÛa�@ñ‡ò�îãbrÛa  

@‘Š‡�Ûa@pb�jíŠ‡mÞëþa@Ia@Ýî•ìmñ‰aŠ§H@ @

‘Q@Z@òßýÇ@Éš)✔(@@ëc)×(@òîÛbnÛa@paŠbjÈÛa@âbßc@dĐ©a@|îz—m@ÉßZ@ @

١ - T�/� 8 ���ة ا�/�اد�d��ارة ا�"V�� .    (         ) 
 (         )     .ا�� ISM�V"ارة ا���8�d ���ة ا�/�اد �� - ٢
٣ - TBeت ا�7�2 أوا<7 ت,��Jس��^ �� وا��Oا� .  (         ) 
٤ - TBeت f�,0� 7>س �� وا��0ور �7ا�2 أوا,VBا�.   (         ) 

 ا�/�اد �� - ٥g8 رد��d��ارة ا�"V�� م��B���6ا.   (         )  
  (         )    .  ت�/�د ا�/h,دن �,�V"ارة و�>داد #&/�, - ٦
  (         )    .ت�T�/�  �,S ا�/�اد 7N ت��d��� ,�V"ارة - ٧

‘RZ@òîÛbnÛa@paŠbjÈÛa@Ý��à×cZ@ @

١ - T�/� دن,h/8 ..................... ا��d��ارة ا�"V��.  
٢ -  ..................... 8d�� ارة"Vم �� أس"ع ا���B���6ا.  
  ...................... و ..................... ا�V"ارى ا���8�d ���ة ا�/�اد ��  - ٣
  ..................... و ..................... ��V"ارة ا���8�d ���ة ا�/�اد اس��Mا�,ت �� - ٤

 ا�/�اد ��  - ٥g8 رد��d��ارى ا�"Vو ..................... ا� ......................  

 ا�/�اد اس��Mا�,ت ��  - ٦g8 رد��d��ارة ا�"V�� ..................... و .....................  
  ....................�8j .................... ت��i f�,0� TBe,ت ا�S,ى �� ��اد  - ٧
  .7N '�,س در�
 ا�V"ارة........................ ت%��Mم  - ٨

‘S@Z@k�n×a@|Ü�Đ—¾a@ó�àÜÈÛa@Þa‡Ûa@ó�ÜÇ@paŠb�jÈÛa@ò�îÛbnÛaZ 
  )          (                                   .,���� ا�V"ارة �/"ور ت%/1 ��اد - ١
  )                      (                     .����, ا�V"ارة �/"ور ت%/1 � ��اد  - ٢
  )                  (               .�dرة �� �dر ا�2,'
 تS� "�l $%� �� 80�B"ط و��د ا���ف 7N در�,ت�, - ٣

 أو �"ودة ا�&%$ - ٤>�Mى س�� �( "�Oh�7 ا�N (                      .�_ش" �%,)�                 (  
  (                               )            .ةز�,دة #&$ ا�/,دة ���KL" در�
 ا�V"ار - ٥

‘T@Zbèmbßa‡ƒn�a@|šë@áq@Êìã@ÝØÛ@òÜrßc@‹×ˆ@Éß@ñŠa‹zÜÛ@òÛŒbÈÛa@†aì¾aë@òÜ–ì¾a@†aì¾a@µi@Þë‡u@óÏ@æŠbÓN@ @

@ @
‘UZóÜí@b¾@ÝÜÇZ   

١ - TBeت f�,0� ا�7�2 أدوات �� ISMس��^ أو ا��Oا�.@ @
٢ - TBeس �� ا�7�2 أوا<7 ت,VBم أو ا���B���6ا.  
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�	���!	�� ��א��אد��������"#�� �٤  

  

@‘Š‡�Ûa@pb�jíŠ‡móãbrÛa@Iña‰aŠ§a@òu‰…@÷bîÓH@ @

‘Q@Z@òßýÇ@Éš)✔(@@ëc)×(@òîÛbnÛa@paŠbjÈÛa@âbßc@dĐ©a@paŠbjÈÛa@|îz—m@ÉßZ@ @

 (          )  . اn<%,ن �%$ #"ارة در�
 '�,س 7N ا�/�gى ا��"����" �%��Mم - ١
٢ - o7 ا��"����" ت�ر�O2أ ا��O� �� "�e١٠٠ #�7 ا� 
  )      (     .س���>�
 در�
  (          )  . ا�%�ا8U #"ارة در�
 '�,س 7N ا�7O2 ا��"����" �%��Mم  - ٣
٤ - ���� 7N "����"�ى ا��g/ق ا�,B�ق ا��N 8 �%��دعU,%ا� .    (          )  
٥ - 8U,%م ا��M�%/7 ا�N "����"�7 ا�O2ا�/,ء ه� ا�.      (          )  
٦ - � 8U7 ت/�د ا�%�ا�ة )/8 ا��"����"ات )"N p�Bارة�"V�,  .  (          )  
� ا�)�/,د )�7 ا��� 7N ت��0" در�
 ا�V"ارة - ٧/�.      (          )  
٨ - 
  (          )      .در�
 i��,ن ا�/,ء ه�d 7" در�
 س���>�

‘RZ@òîÛbnÛa@paŠbjÈÛa@Ý��à×cZ@ @

١ -  o7 ا��"����" ت�ر�O2أ ا��O� �� 
  ...................... #"ارة در�
 )�B و�B��7.....................  #"ارة در�
  ...................... ا��"����" 7N ا��B,ق ����  - ٢
  ...................... و.....................  ا��"����"ات أ<�اع ��  - ٣
  ...................... 7N ا�7O2 ا��"����" �%��Mم ��7N  .....................,/B ا�/�gى ا��"����" �%��Mم  - ٤
  ........................................................................................................................ ه� ا��"����"  - ٥
٦ -   >�� 8U,ن س�h� qOU<ا�.......................  

‘S@Z@k�n×a@|Ü�Đ—¾a@ó�àÜÈÛa@Þa‡Ûa@ó�ÜÇ@paŠb�jÈÛa@ò�îÛbnÛaZ 

 ا�/�اد #"ارة در�
 '�,س 7N ت%��Mم أداة - ١�U,%ا�.        (                                 )  
  (                                 )        .اn<%,ن �%$ #"ارة در�
 '�,س 7N ت%��Mم أداة  - ٢
٣ - 8U,%م ا��M�%/7 ا�N 
(,Bd ا��"����"ات.          (                                 )  
  (                                 )          .o ا��"����"�),�$ س���ى ه� ��WS ت�ر - ٤
٥ - 
  (                                 )  .���� 7N ا��"����" ا�TB/�� 7O2 )�دة ا�>qOU إ�7 ا�/%��دع �%")

‘T@Z¾@ÝÜÇóÜí@bZ@ @


 ا��"����"ات - ١(,Bd 7N qOU<م ا��M�%�.  
  .�"����" ا�����7O2 ا��B,ق 7N ا� - ٢
  .�&I )�م ا�rJs )�7 ا��"����" ا�7O2 أBK,ء و]7N  h ا��$ - ٣
  .� �e�1 ا��"����" ا�/�gى ��0,س در�
 #"ارة اn<%,ن - ٤

÷U@Zæ‰bÓ ´i �ßìß�Ûa ójĐÛa ôì÷½aë åß sîy kî×�Ûa âa†‚n�üaë 



 - 1 - 01015201774                       عبدالرازق العربى

 :  الكتلة والوزن ىالوحدة األول
وتتوقف على كمیة المادة التى یحتویھا فكلما زادت كمیة المادة زادت كتلتھا .  ما مقدار ما یحتویھ الجسم من مادة . ىھ : الكتلة*
 أو وحدة الكیلوجرام  تقاس الكتلة بوحدة الجرام و
  المقطر تقریبا . لماء= لترا من اوالكیلوجرام  = كتلة مشبك الورق تقریباالجرام  -
 .  تقاس الكتلة باستخدام المیزان ذو الكفتین أو ذو كفة واحدة بمؤشر أو رقمى أو المیزان ذو الكفتین  الحساس :قیاس الكتلة  -

 * ملحوظة : یجب وضع المیزان أفقیا على رف ثابت حتى ال یتأثر بأى اھتزازات .
 كان ولیس لھا اتجاه.كتلة الجسم مقدار ثابت ال یتغیر بتغیر الم -
 العالقة بین الكتلة والحركة: كلما زادت كتلة الجسم یحتاج إلى قوة أكبر لتحریكھ وإیقافھ  -

  .ھو قوة جذب األرض للجسم . وتؤثر ھذه القوة دائما تجاه مركز األرض :الوزن * 
 . نیوتن 5ـم یقدر وزنة بج500بمعنى جسم وزنة ) جم تقریبا 100 =نیوتن 1 (  یقاس الوزن بوحدة النیوتن  -
 @متر / ثانیة10مقدار الجاذبیة األرضیة =  -
 .  السلك الزنبركى بسبب وزن الجسم ىالوزن باستخدام المیزان الزنبركى وذلك بتحدید مقدار التمدد ف یقاس -

 : الوزن التى یتوقف علیھاالعوامل * 
 لعالقة اآلتیة : وزن الجسم یزداد بزیادة كتلتھ وذلك وفق ا:  كتلة الجسم -1

 10×الوزن بالنیوتن = الكتلة بالكیلوجرام                              
فكلما زادت كتلة الكوكب  القمر الموجود علیھ الجسم ؛ أویختلف وزن الجسم باختالف الكوكب :  الكوكب الموجود علیة الجسم -2

 زادت جاذبیتھ وزاد وزن الجسم 
 سدس وزنھ على سطح األرضوزن الجسم على سطح القمر  -
 فقوة الجاذبیة تتناقص بابتعاد الجسم عن الكوكب یتأثر وزن الجسم بمقدار البعد عن مركز الكوكب،:  البعد عن مركز الكوكب -3

 الطائرة أو المنطاد ىفمثال الشخص القریب من األرض یكون وزنة اكبر من الشخص البعید عن األرض كالموجود ف
 ؟  بم  تقاس الكتلة :2س                                                    . عرف الكتلة :1س
 عرف الوزن . :4س                            ما العالقة بین الكتلة والحركة ؟  :3س
 ؟ نالتى یتوقف علیھا الوزما  العوامل  :6س                                           بم یقاس الوزن ؟     :5س
 كجم .احســـب: 9 األرضجسم كتلتھ على سطح  :7س

 . وزنھ على سطح القمر )جـ                              .األرض وزنھ على سطح  )ب                      . كتلتھ على سطح القمر أ)     
 الوحدة الثانیة  .. الدرس األول : توصیل الحرارة

فئة المنزل وطبخ الطعام وتسخین الماء وتجفیف المالبس بعد غسلھا وفى مجال الصناعة فى تستخدم الحرارة فى المنزل فى تد -
 صناعة وتحضیر األغذیة والزجاج والورق والمنسوجات وغیرھا .

 الحرارة : ھى صورة من صور الطاقة التى تنتقل من جسم إلى آخر بشرط وجود اختالف في درجة الحرارة بین الجسمین  -
 من الجسم األعلى فى درجة الحرارة للجسم األقل فى درجة الحرارة  أى أنھا تنتقل

 درجة الحرارة : مؤشر یساعدنا فى التعبیر عن مدى سخونة أو برودة أى جسم  -
 * وتستخدم لقیاس درجات الحرارة أدوات معینة تسمى ( الترمومترات )

 تنقسم المواد من حیث توصیل الحرارة إلى قسمین : -
مثل المعادن المختلفة ( النحاس واأللمنیوم والحدید تسمح بمرور الحرارة خاللھا  التوصیل للحرارة : ھى المواد التى مواد جیدة -1

 والزئبق )
مواد ردیئة التوصیل للحرارة : ھى المواد التى ال تسمح بسریان الحرارة خاللھا مثل ( الخشب والزجاج والبالستیك والورق  -2

 والھواء )
صناعة النوافذ الزجاجیة حیث تترك مسافة بین  ىسان من أن الھواء مادة ردیئة التوصیل للحرارة فاستفاد اإلن

شتاء وكذلك عدم وصولھا الزجاج مما یؤدى إلى احتفاظ الھواء داخل المنزل بحرارتھ وعدم تسربھا للخارج  ىلوح
 إلى داخل المنزل صیفا وتستخدم نفس الفكرة فى صناعة ترموس الشاى.

 للحرارة لف درجة توصیل المعادنتخت* 
 منیوم والحدیدوالنحاس یوصل الحرارة أسرع من األل -

یحدث لھا  بان القطارات حتى الضنترك فجوات بین ق لذاعند سریان الحرارة خالل المعادن فإنھا تتمدد وتزداد فى الحجم 
 .التواء عندما تتمدد فتقع حوادث 

والغالیات  ى والقدورالطھ ىوالصلب المقاوم للصدأ فى صناعة أوان منیومویستخدم األل :استخدامات المواد الموصلة للحرارة * 
 المستخدمة فى المنازل والمصانع 

والقدور والغالیات  ىالطھ ىأوان مقابضیستخدم البالستیك والخشب فى صناعة  استخدامات المواد ردیئة التوصیل للحرارة :* 
  وغرف الطعام ویستخدم البالستیك فى صناعة مقبض المكواة الكھربیة واألدوات المستخدمة فى عملیة تحضیر

 تستخدم األغطیة الثقیلة والمالبس الصوفیة الثقیلة فى فصل الشتاء للمحافظة على حرارة الجسم وعدم الشعور بالبرودة  -
 



 - 2 - 01015201774                       عبدالرازق العربى

 قیاس درجة الحرارة ى :الدرس الثان
 الترمومتر : ھو جھاز یستخدم لقیاس درجة الحرارة -
 بھ مع تغیر درجة الحرارة  تر : ھى تغیر حجم السائل الموجودفكرة عمل الترموم -

 حیث یتمدد السائل بالحرارة وینكمش بالبرودة                                 
 أنواع الترمومترات : -

 ىالترمومتر المئو -2                  ىالترمومتر الطب -1     
 : يتركیب الترمومتر الطب* 
 أنبوبة زجاجیة شفافة بھا أنبوبة شعریة مغلقة من أحد طرفیھا -
 بمستودع یتجمع بھ الزئبقلألنبوبة یتصل الطرف اآلخر  -
 یوجد فوق مستودع الزئبق اختناق فى األنبوبة الشعریة یمنع رجوع الزئبق بسرعة للمستودع  -

 حتى نتمكن من تسجیل القراءة بسھولة   
  إلىكل درجة مقسمة و درجة 42 إلىدرجة سیلیزیة  35بدأ من درجة حرارة تدریج الترمومتر ی -

 عشرة أجزاء   
 یظھر درجة حرارة الجسم رقمیا ویستخدم لقیاس درجة الحرارة عند  ىالحدیث الذ ىیوجد الترمومتر الرقم:  تطبیقات حیاتیة
 األطفال خاصة

درجة سیلیزیة وقد تزید قلیال أو تقل فى حالة التعرض  37لیم صحیا ھى ھل تعلم أن درجة حرارة اإلنسان الس: ثرائیة إمعلومة  -
 للمرض 

 * طریقة استخدام الترمومتر الطبى فى قیاس درجة حرارة اإلنسان : 
 یطھر الترمومتر الطبى باستخدام الكحول اإلیثیلى . -1
 یجفف الترمومتر جیدا من الكحول اإلیثیلى باستخدام قطعة قطن طبى . -2
 ج الترمومتر جیدا حتى یعود الزئبق إلى المستودع .یر -3
 یوضع الترمومتر أسفل اللسان لمدة دقیقة واحدة . -4
 یتم إخراج الترمومتر من الفم وتسجل قراءة التدریج المحاذیة لسطح الزئبق . -5
 یطھر الترمومتر باستخدام الكحول اإلیثیلى ویوضع فى العلبة الخاصة بھ . -6

 ( یستخدم فى قیاس درجة حرارة السوائل ) : ىمتر المئوالترمو* تركیب 
 أنبوبة زجاجیة شفافة بھا أنبوبة شعریة مغلقة من أحد طرفیھا -
  . وال یوجد فوق مستودع الزئبق اختناق یتصل الطرف اآلخر بمستودع یتجمع بھ الزئبق -
 أجزاء 10 ىإلوكل درجة مقسمة  درجة سیلیزیة 100 إلى 0تدریج الترمومتر یبدأ من  -
 على الترمومتر ىویكون اتجاه النظر عمود ىیتم وضع الترمومتر بشكل رأس -

 لماذا یفضل الزئبق فى صناعة الترمومترات ؟* 
 . الزئبق معدن سائل فضى اللون یمكن رؤیتھ بسھولة من خالل زجاج الترمومتر -1
  .جید التوصیل للحرارة  -2
  . ةرقیقا لدرجة الحرامادة منتظمة التمدد تعطى تقدیرا د -3
 .ال یلتصق بجدران األنبوبة الشعریة  -4
 یعطى مدى واسع لقیاس الحرارةلدرجة سیلیزیة 357و 39 -یبقى سائال بین درجتى  -5
 م  1742صمم التدریج السیلیزى عام  یوسسالعالم السویدى إندریس سیلی -
 100ماء ھى وفیھ اعتبر درجة انصھار الجلید ھى الصفر ودرجة غلیان ال -
 س )1قسم كل قسم یعادل درجة واحدة سیلیزیة (  100 إلىوقسم المسافة بینھما  -

 مجال الصناعة ؟ ىاذكر استخدامات الحرارة ف :1س
 .درجة الحرارة   -الحرارة  :  عرف :2س
 اذكر المواد جیدة التوصیل للحرارة . :3س
 اذكر المواد ردیئة التوصیل للحرارة . :4س
 خدامات المواد الموصلة للحرارة .حدد است :5س
 حدد استخدامات المواد ردیئة التوصیل للحرارة . :6س
 ما فكرة عمل الترمومتر؟  :7س
 ما أنواع الترمومترات ؟ :8س
 لماذا یفضل الزئبق فى صناعة الترمومترات ؟ :9س
 م ؟ 1742صمم التدریج السیلیزى عام  ىمن الذ :10س
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 :  : أكمل ما یلي11س
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 ..................................بینما الوزن یؤثر دائما في اتجاه  ..................................الكتلة مقدار ثابت ال یتغیر بتغیر -3
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 ..................................السائل الموجود بھ مع تغیر   ..................................الفكرة األساسیة لعمل الترمومتر ھى تغیر  -17
 .............................و  .............................ومن استخداماتھا  ............................. و .............................من المواد جیدة التوصیل الحرارى  -18
 ..................................و  .................................. ىمن استخدامات المواد ردیئة التوصیل الحرار -19
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 ..................................الحرارة صورة من صور  -27
 ..................................بینھما مسافة بھا  ..................................في البالد الباردة تصنع النوافذ الزجاجیة من  -28
 . في درجة توصیلھا للحرارة ..................................المعادن المختلفة  -29
 ..................................و  ..................................حرارة أسرع من النحاس یوصل ال -30
 بین كل قضیبین من قضبان السكك الحدیدیة . ..................................تترك  -31
 بالبرودة ..................................بالحرارة و  ..................................السوائل  -32
 .................................. و ..................................و  .................................. تصنع أوانى الطھي والغالیات من -33
 ..................................ألنھ  ..................................یصنع مقبض المكواة من  -34
 جھاز یستخدم في قیاس درجة الحرارة . .................................. -35
 ..................................أفضل الترمومترات لقیاس درجة حرارة األطفال ھو  -36
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 ..............................تمثل درجة و ..............................وأعلى درجة حرارة  ..............................في الترمومتر المئوى أقل درجة حرارة  -39
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 : الخاطئةأمام )  × أمام العبارة الصحیحة وعالمة (√ ) ضع عالمة ( : 21س
  كجم ) 5ىعبوة دقیق مكتوب علیھا ( الوزن الصاف -1
 المادة  تتوقف الكتلة علي كمیة -2
 ى من الماء النق جم ویكافئ كتلة لتر1000 =الكجم  -3
 كتلة بالكیلو جرام أو الجرامالتقاس  -4
   نیوتن 1000 =الطن إحدي وحدات قیاس الوزن  -5
  الكتلة والحجم شیئان مختلفان -6
  الكون ىمكان ف أى ىكتلة الجسم ثابتة ال تتغیر ف -7
  الكواكب المختلفة والقمر  ىر ثابت علوزن الجسم مقدا -8
  األرضجسم یؤثر دائما في اتجاه مركز  أىوزن  -9

 یستخدم المیزان الزنبركي في تعیین وزن الجسم -10
 بالنیوتن = وزن الجسم  10 × جمكتلة الجسم بالك -11
  األرض ىوزنة عل سدسالقمر =  ىوزن اي جسم عل -12
   جرام تقریبا 100 تلتھكالنیوتن = وزن جسم  -13
 الحجوم المتساویة في نفس المادة كتلتھا متساویة  -14
 تتغیر الكتلة بتغیر مكان الجسم  -15
 الكتلة ھى مقدار جذب األرض للجسم -16
 جمیع المواد جیدة التوصیل للحرارة  -17
 تصنع أوانى الطھي والقدور من النحاس -18
 لطھي والقدور من النحاس تصنع مقابض أواني ا -19
 یستخدم الترمومتر المئوي في قیاس درجة حرارة جسم اإلنسان  -20
 درجة سیلزیة  100تدریج الترمومتر الطبي یبدا من الصفر حتي  -21
  یستخدم الترمومتر الطبي في قیاس درجة حرارة السوائل  -22
  السائل یوجد في الترمومتر المئوي اختناق فوق مستودع -23
  السائل المستخدم في الترمومتر الطبي ھو الماء -24
  تصنع مقابض اواني الطھي من مواد جیدة التوصیل للحرارة  -25
 من المواد ردیئة التوصیل للحرارة الصلب المقاوم للصدأ  -26
 تقسم الدرجة الواحدة إلي عشرة أقسام في الترمومتر الطبي -27
 رط النتقال الحرارة بین جسمین وجود اختالف في درجة حرارة الجسمین یشت -28
 تنتقل الحرارة من الجسم األقل في درجة الحرارة إلي الجسم األعلي في درجة الحرارة  -29
  األلمونیوم من المواد ردیئة التوصیل للحرارة -30
 التوصیل للحرارةیفضل ارتداء المالبس الصوفیة الثقیلة شتاء ألنھا جیدة  -31
  صب ماء ساخن علي الغطاء المعدني لزجاجة قد یساعد علي فتحھا  -32
 عدم ترك مسافات بین أجزاء الكوبري یؤدي إلي أضرار كبیرة عند تغیر درجة الحرارة -33
 األنبوبة التي یتحرك فیھا الزئبق في الترمومتر واسعة -34
 صناعة الترمومترات یفضل استخدام الماء في -35
 تقاس درجة حرارة المریض بالترمومتر المئوي -36
  سیلیزیة 80یمكن تطھیر الترمومتر الطبى بوضعھ فى سائل درجة حرارة  -37
  ال یمكن االعتماد على حاسة اللمس فى تقدیر درجة الحرارة -38
 رارة األطفالیفضل استخدام الترمومتر الرقمي عند قیاس درجة ح -39
 تعتمد فكرة عمل الترمومتر على خاصیة تمدد السوائل بالحرارة وانكماشھا بالبرودة -40
  یستخدم الترمومتر الطبي في قیاس درجة حرارة السوائل المختلفة  -41
  درجة مئویة 40حتي  35تدریج الترمومتر المئوي من  -42
 لخشبمن المواد جیدة التوصیل للحرارة ا -43
 المعادن المختلفة تنقل الحرارة بدرجات واحدة -44
 السائل المستخدم فى الترمومتر الطبى ھو الكحول -45
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  األقواسبین  تخیر مما: 31س
 ) زنبركي میزان -ى  میزان رقم - میزان ذو كفتین - میزان ذو كفة واحدة(  ............................. أداة قیاس الوزن -1
 ) كجم 20 - كجم200 - كجم2 - كجم 10(  .............................= نیوتن تكون الكتلة  20جسم وزنة  -2
 ) الكثافة - الحجم - الوزن - الكتلة(  ............................. الجسم من مادة یعبر عن مفھوم یحتویھمقدار ما  -3
 ) الكثافة - الحجم - الوزن - الكتلة(  ............................. فھومقوة جذب األرض للجسم یعبر عن م مقدار ىأ -4
 ) كتلة الجسم - وزن الجسم - حجم الجسم (  ............................. یستخدم المیزان ذو الكفتین في تعیین -5
 ) كمیة المادة -الحالة الفیزیائیة -المكان ( ............................. عدا لىكتلة المادة مقدار ثابت ال یتغیر بتغییر كل ما ی -6
 ) الوزن والقوة - الوزن - الحجم -الكتلة ( ............................. النیوتن ھو وحدة قیاس -7
 ى )أعل ىإل -األرضمركز  -األرضسطح  ( .............................جسم یؤثر دائما في اتجاه  أىوزن  -8
 ) 60 - 6 - 1 - 10 كجم ( ............................. سطح المریخ ىتكون كتلة عل األرض ىكجم عل6تلة جسم ك -9

 ) 60 -6 - 1 -10 ( نیوتن ............................. سطح القمر ىیكون وزنة عل األرض ىكجم عل6جسم كتلة  -10
 > )  -  <  - األرض  ( =سطح  ىوزنة عل ............................. طائرة أو منطاد یتحرك یكون ىوزن شخص ف -11
 ) نیوتن 60 - كجم60 - نیوتن10 - كجم10 (  .............................كجم فإن كتلتھ على األرض = 10كتلة جسم على القمر -12
 ) 2000 - 200 - 20 - 2 نیوتن ( .............................جرام على األرض یساوى تقریبا 200وزن جسم كتلتھ  -13
 ) 10000 - 1000 - 100 - 10جرام (  ............................. النیوتن یساوى تقریبا وزن جسم كتلتھ -14
 جرام )5000 -جرام 500 -جرام 50 -جرام 5(  .............................كتلة نصف لتر من الماء تساوى  -15
 نیوتن فإن وزن الشخص عندما یكون على سطح  70منطاد ساكن مرتفع عن سطح األرض یساوى  إذا كان وزن شخص فى -16

 ) 71 - 70 - 69  - 68نیوتن (  .............................األرض        
 لمشترى )ا -األرض  -( المریخ   أمثال وزنھ على القمر6یكون علیھ وزن الجسم =  ............................. كوكب -17
 ) 1000 - 100 - 10(  .............................× الوزن بالنیوتن = الكتلة بالكیلوجرام  -18
 ) نیوتن6 -كجم 6 - نیوتن1 - كجم1( ............................. نیوتن فإن وزنھ على القمر =6وزن جسم على األرض  -19
 ) 12 - 10 - 7 - 5أقسام (  .............................تقسم كل درجة في الترمومتر الطبى إلى  -20
 ) 10 -100 -60 - 6 ( نیوتن ............................. نیوتن فإن وزنك على القمر یكون600وزنك على األرض  -21
 النحاس ) -البالستیك  -ورق ال -( الھواء  ............................. كل المواد التالیة ردیئة التوصیل للحرارة ما عدا -22
 الخشب ) -النحاس  -الزجاج  -( البالستیك  ............................. من المواد جیدة التوصیل للحرارة -23
 ) حدیدال -األلومنیوم  -الزجاج  -( النحاس   ............................. من المواد ردیئة التوصیل للحرارة -24
 الزجاج ) -األلمونیوم -البالستیك  -فى صناعة أواني الطھى ( الخشب  ............................. نستخدم -25
 ) الخشب -الحدید  -األلمونیوم -فى صناعة مقابض أوانى الطھي (النحاس  .............................قد تستخدم  -26
 ) الورق -الصلب  -البالستیك  -( الھواء ............................. كل المواد التالیة ردیئة التوصیل للحرارة ما عدا -27
 ) الثلج إلى الھواء - الثلج إلى یدك - یدك إلى الثلج (  ............................. إذا لمست بیدك قطعة ثلج تنتقل الحرارة من -28
 الزجاج ) -النحاس  -الحدید  -األلومنیوم (   .............................أیھما أسرع توصیال للحرارة ؟  -29
 ) 42 - 37 - 40 - 35سلیزیوس (  ............................. یبدأ التدرج علي الترمومتر الطبي من درجة -30
 ) لزئبقغلیان ا - تجمد الماء - انصھار الكحول ( ............................. أقل درجة على الترمومتر المئوى تمثل درجة -31
 ھواء ) -زئبق  -ماء  -( كحول  .............................مستودع الترمومتر الطبى على  ىیحتو -32
 الغازات ) -الصلبة  األجسام -( السوائل   ............................. تمدد وانكماش تمثل ىفكرة عمل الترمومتر المئو -33
 متسعة ) -شعریة  -( متسعة جدا  ............................. زئبق في الترمومتر تكوناألنبوبة التي یتمدد بداخلھا ال -34
 تبرید ) -تسخین  -رج وتطھیر   -الترمومتر الطبي قبل االستخدام ( رج فقط  .............................البد من  -35
 یقل حجمھ ) -ینكسر  -( یلتوي  ............................. من الخطأ وضع الترمومتر الطبي فى ماء مغلى ألنھ -36
 -أعد كتابة العبارات بعد تصحیح ما بھا من أخطاء :: 14س
 من مادة یحتویھ: ھو مقدار ما وزن الجسم  -1
 كتلتھلجسم تعبر عن مفھوم  األرضمقدار قوة جذب  -2
  م 4لتر ماء نقي عند  حجمویكافئ  الحجمالكیلوجرام وحدة قیاس  -3
 للجسم األرضیستخدم في تعیین مقدار قوة جذب المیزان ذو الكفتین  -4
 بتغییر حالة المادة صلبة أم سائلة أم غازیة  تتغیركتلة المادة  -5
  األرضال یتأثر بتغییر المكان علي سطح متغیر كتلة الجسم مقدار  -6
  كجم 3أكبر من المشتري كوكب  ىكجم تكون كتلتھ عل3كتلتھ  األرضعلي سطح  جسم -7
 دائما ي اتجاهأوزن الجسم یؤثر في  -8
  10×  وزن الجسم بالنیوتنكتلة الجسم بالكیلوجرام =  -9
 األرضسطح  ىوزنة عل ) أمثال 7سطح القمر ( ىجسم عل أىوزن  -01
 كجم 1كجم تكون كتلتھ على سطح القمر 6إذا كانت كتلة جسم على سطح األرض  -11
 جرام 100ة لتر ماء مقطر تكافئ كتل -21
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  العلمى اكتب المفھوم: 51س
 الجھاز المستخدم في في قیاس وزن الجسم  -1
 وحدة قیاس الكتلة تكافئ كتلة مشبك الورق المعدني  -2
 مقدار قوة جذب األرض للجسم  -3
  الجھاز المستخدم في تقدیر كتلة كمیة من الفاكھة  -4
 تویھ الجسم من مادة مقدار ما یح -5
 وحدة قیاس الكتلة تكافئ كتلة لتر من الماء النقى  -6
 جرام  100وحدة قیاس الوزن وتكافئ تقریبا وزن جسم كتلتھ  -7
 مواد تسمح بمرور الحرارة خاللھا  -8
 مواد ال تسمح بمرور الحرارة خاللھا  -9

  مواد تستخدم في صناعة الغالیات وأوانى الطھي  -10
  أداة تستخدم في قیاس درجة حرارة المواد السائلة  -11
 أداة تستخدم في قیاس درجة حرارة اإلنسان  -12
 السائل المستخدم في صناعة الترمومترات  -13
 صورة من صور الطاقة تنتقل من جسم ألخر  -14
 مؤشر یساعدنا في التعبیر عن مدي سخونة أو برودة الجسم   -15
 ھ أعلي درجة حرارة في الترمومتر المئوي ما تمثل -16
 زیادة حجم المادة عند رفع درجة حرارتھا  -17
 شرط یجب توافره النتقال الحرارة من جسم ألخر  -18
 مواد تستخدم في صناعة مقابض أوانى الطھى -19
 نوع من المالبس تستخدم في فصل الشتاء للحفاظ علي درجة حرارة الجسم  -20
 م في قیاس درجة الحرارة جھاز یستخد -21
 ما تمثلھ أقل درجة حرارة في الترمومتر المئوي  -22
 ما یوجد بین المستودع وبدایة األنبوبة الشعریة في الترمومتر الطبى -23
 د في الترمومتر بتغیر درجات الحرارةوجوتغیر حجم السائل الم -24
  لومنیوم والحدید  معدن یوصل الحرارة أسرع من األ -25

 : ماذا یحدث لو:61س
 لم توجد جاذبیة  -1
 وضع الترمومتر المئوي في ماء مغلي  -2
 وضع الترمومتر الطبي تحت لسان إنسان سلیم لمدة دقیقة  -3
 استخدام الماء بدال من الزئبق في صناعة الترمومتر  -4
 تالمس جسمان أحدھما بارد واألخر ساخن  -5
 س طرفھا األخر فوق غاز مشتعل أمسكت بطرف ساق زجاجیة طویلة یالم -6
 حاولت طھي الطعام في إناء من البالستیك  -7
 صنع مقبض براد الشاي من النحاس  -8
 تعذر نزع غطاء معدني بالبرطمان ثم سكبت علیھ ماء ساخن  -9

 عدم وجود اختناق في الترمومتر الطبي -10
 ة لم تترك مسافات محسوبة بین كل قضیبین من السكك الحدیدی -11
 حاول شخص تطھیر ترمومتر طبي بوضعھ في ماء مغلي  -12
 جیدة التوصیل للحرارة اإلنسانجمیع المواد التي  یستخدمھا  -13
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 علل لما یأتي: : 71س
 كتلة الجسم مقدار ثابت ال یتغیر بتغییر المكان . -1
 الكتلة والحجم شیئان مختلفان . -2
 كتلة الجسم شئ مخالف لوزن نفس الجسم . -3
 تحتاج السیارة إلي قوة أصغر من القطار لتحریكھا أو إیقافھا . -4
 یستخدم المیزان ذو الكفتین في قیاس كتل األجسام . -5
 یستخدم المیزان الزنبركي في تعیین وزن جسم . -6
 یختلف وزن جسم عند سطح األرض عن وزنة فوق قمة جبل عال . -7
 نفس الجسم على كوكب المریخ . وزن أي جسم علي سطح القمر مختلف عن وزن -8
 وزنھ بالنیوتن تقریبا . Error!كتلة الجسم بالكیلوجرام تساوي  -9

 وزن شخص یحلق فى منطاد أو طائرة عالیة یختلف عن وزنة فى منجم تحت سطح األرض  -10
 یختلف وزن أى جسم باختالف الكوكب الموجود علیھ . -11
 اه األرض .تسقط األجسام دائما تج -12
 یجب وضع المیزان ذى الكفتین أفقیا على سطح ثابت  -13
 یتمدد سلك المیزان الزنبركى عند تعلیق جسم بھ . -14
 وزنك على القمر أقل من وزنك على األرض -15
 قوة جاذبیة القمر اقل من قوة جاذبیة األرض  -16
 سافة فى البلدان الباردة تصنع النوافذ من لوحى زجاج بینھما م -17
 تترك مسافات أو فجوات بین قضبان السكك الحدیدیة  -18
 تصنع أوانى الطھي من األلومنیوم بینما تصنع مقابضھا من البالستیك  -19
 تستخدم األغطیة الثقیلة والمالبس الصوفیة في فصل الشتاء  -20
 ال یمكن االعتماد علي حاسة اللمس في تقدیر درجات الحرارة -21
 اق في األنبوبة الشعریة للترمومتر الطبي وجود اختن -22
 یجب عدم الضغط باألسنان علي الترمومتر الطبي  -23
 ال یطھر الترمومتر الطبي بغمسھ في ماء مغلى  -24
 وجود عدة أنواع للترمومترات  -25
 یستخدم الزئبق في صناعة الترمومترات  -26
 اإلحساس ببرودة الثلج عند مالمستھ  -27
 زئبق مدى واسعاً لقیاس درجة الحرارةیعطي ال -28
 كجم . احسب : 30: إذا كانت كتلة جسم على سطح األرض  18س

 وزنة على سطح القمر  -3وزنة على سطح األرض          -2كتلتھ على سطح القمر           -1             
 كجم ، احسب وزنة على األرض وعلى القمر 6: جسم كتلتھ على األرض 19س
 نیوتن كم تكون كتلتھ علي سطح األرض .  150جسم وزنة علي سطح القمر : 20س
 كجم . 10: احسب وزن جسم على سطح األرض عندما تكون كتلتھ 21س
 . نیوتن 300: احسب وزن جسم عندما تكون كتلتھ 22س
 كجم 3=  األرضاحسب وزن جسم كتلتھ على سطح : 23س
 نیوتن 200احسب كتلة جسم وزنھ : 24س
 نیوتن 60 األرضكان وزنھ على سطح  إذاسب وزن جسم على سطح القمر اح: 25س
 كجم  احسب . 60: رجل فضاء كتلتھ على سطح األرض = 26س

 وزنة على سطح القمر  -3وزنھ علي سطح األرض     -2كتلتھ على سطح القمر      -1           
 
 
 



 
1 

 (1الصف السادس  أجب عن األسئلة اآلتية   امتحان )
 أمام الجمل اآلتية ( ✕)أو  ( ✔)السؤال األول : ضع عالمة 

 (      )            للحرارة .                   التوصيل جيدة المواد جميع –1
 (   )            ُيستخدم الترمومتر الطبي في قياس درجة حرارة السوائل . –2
 (      )                              .تغير الكتلة بتغير مكان الجسم ت –3
 (       )              الهواء مادة رديئة التوصيل للحرارة .                –4

 السؤال الثاني : اختر من العمود  )أ( ما يناسبه من العمود  )ب(
 (   )            الكجم      –     األرض للجسم .        قوة جذب  -1
 (        )   الميزان الزنبركي  –                وحدة قياس الكتلة .    -2
 (    )    النيوتن           –               وحدة قياس الوزن .     -3
 (    )          الوزن       – جسم من مادة .   مقدار ما يحتويه ال -4

 (      )           الكتلة    -                                           
 أكمل الجمل اآلتية بكلمات مناسبة : السؤال الثالث : 
   .... .............................. بوحدةالوزن ، و ........ ............................ بوحدةُتقاس الكتلة  -1
 . ............................................................................لة مقدار ثابت ال يتغير بتغير الكت -2
 وم .لومنيُيوصل الحرارة أسرع من األ ......... ............................................................................. -3
 ...............................................................................................وحدة  قياس الوزن هو   -4
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 اكتب المفهوم العلمي ) المصطلح العلمي (   السؤال الرابع :
 .  صورة من صور الطاقة تنتقل من الجسم األعلى للجسم األقل -1

                                                     (..........................................................) 
                                                       جسمدى سخونة أو برودة المؤشر يساعدنا فى التعبير عن م -2

                                                (..........................................................) 
                                                                  مواد  التي تسمح بمرور الحرارة خاللها .  ال -3

                                                (..........................................................) 
                                                              لها .  المواد التي ال تسمح بسريان الحرارة خال  -4

                                               (..........................................................) 
 :  ( علل اكتب تفسيرا علميا )   السؤال الخامس

 رات .يستخدم الزئبق في صناعة الترمومت -1
- ............................................................................................................................................................................ . 

 ُتصنع مقابض أواني الطهي من الخشب أو البالستيك . -2
- ....................................................................................................................................................................... ....... 

 ، احسب .كجم على سطح األرض 30تلته جسم = جسم ك :السادسالسؤال 
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1- ............................................................................................................................................ 
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